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Zagraniczne podróże Polaków organizowane przez biura 
podróży

Streszczenie

Na tle statystyki uczestnictwa mieszkańców Polski w wyjazdach zagranicznych w latach 1996-
2012 przedstawiono wyniki badań dotyczące udziału Polaków w wyjazdach organizowanych przez 
biura podróży. Podstawowym źródłem danych były dwa rodzaje badań Instytutu Turystyki przepro-
wadzanych na reprezentatywnych ogólnopolskich próbach osób w wieku 15 i więcej lat. Omówiono 
główne zmiany, które zaszły w analizowanym okresie. Szczegółowo przedstawiono dane opisujące 
wyjazdy Polaków zrealizowane za pośrednictwem biur podróży w 2012 roku. Uwzględniono długość 
pobytu, najczęściej odwiedzane kraje i charakterystykę podróżujących osób. W celach porównaw-
czych odwołano się do niektórych danych uzyskanych w badaniach modułowych Głównego Urzędu 
Statystycznego, a w odniesieniu do kierunków wyjazdów Polaków w 2012 roku do danych Polskiego 
Związku Organizatorów Turystyki i Urzędu Lotnictwa Cywilnego. 

Słowa kluczowe: zagraniczna podróż turystyczna, uczestnictwo w wyjazdach turystycznych, biuro 
podróży. 

Wstęp

Celem rozważań jest przedstawienie udziału mieszkańców Polski w zagranicznych wy-
jazdach (podróżach) turystycznych w ostatnich latach, ze szczególnym uwzględnieniem 
wyjazdów zorganizowanych przez biura podróży. Głównym źródłem danych będą badania 
Instytutu Turystyki. W latach 1997-2011 Instytut Turystyki prowadził szeroko zakrojone ba-
dania uczestnictwa mieszkańców Polski w wyjazdach turystycznych. Badania prowadzone 
rokrocznie w styczniu na próbach liczących ponad 4 tys. osób dotyczyły udziału Polaków 
w podróżach turystycznych w całym poprzednim roku. W latach 2003-2012 Instytut pro-
wadził również drugi rodzaj badań, których zasadniczym celem była charakterystyka wy-
jazdów Polaków. Prowadzono je co miesiąc na próbach liczących co najmniej 1000 osób. 
Respondent miał możliwość opisania każdego wyjazdu, w którym brał udział w ostatnich 
trzech miesiącach pod względem, między innymi, sposobu organizacji. Aby badaniami ob-
jąć cały rok (pierwsze badanie w lutym danego roku, ostatnie badanie w marcu następnego 
roku) wykorzystywano próbę liczącą 14 tys. osób. Wyniki badań Instytutu Turystyki od-
niesiono do wyników tzw. badań modułowych Głównego Urzędu Statystycznego przepro-
wadzanych na podpróbce badania budżetów gospodarstw domowych. Odwołamy się rów-
nież do dostępnych raportów Polskiego Związku Organizatorów Turystyki i danych Urzędu 
Lotnictwa Cywilnego.
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Jak wspomniano, szczególnym zainteresowaniem objęte będą wyjazdy zagraniczne cał-
kowicie organizowane przez biura podróży czyli takie, w których uczestnikom proponuje się 
pełny pakiet usług, tzn. co najmniej przejazd, nocleg i wyżywienie, w odróżnieniu od wyjaz-
dów częściowo organizowanych przez biura podróży (gdy wykupiono tylko niektóre usługi) 
i wyjazdów nawet w pełni zorganizowanych, ale nie przez biura, tylko różne inne instytu-
cje, takie jak zakłady pracy, szkoły, organizacje kościelne, sportowe i podobne. W ankiecie 
Instytutu Turystyki realizowanej w badaniu podróży uwzględniono taką sytuację. Dotyczy 
ona zwłaszcza wyjazdów organizowanych przez szkoły oraz wyjazdów służbowych zor-
ganizowanych w pełni przez zakład pracy. Jednak w niniejszej analizie takie wyjazdy nie 
zostały wzięte pod uwagę. 

Uczestnictwo mieszkańców Polski w zagranicznych wyjazdach 
turystycznych 

Kluczową kategorią tej części artykułu jest uczestnictwo w wyjazdach (podróżach) tury-
stycznych. Jeśli mówi się o uczestnictwie określonej populacji w wyjazdach turystycznych 
w danym roku, oznacza to udział osób należących do tej populacji co najmniej w jednym 
takim wyjeździe w tymże roku. Jeśli mówi się o uczestnictwie w danym rodzaju wyjazdów 
np. w wyjazdach zagranicznych lub w wyjazdach całkowicie organizowanych przez biuro 
podróży, analogicznie oznacza to wzięcie udziału co najmniej w jednym tego rodzaju wy-
jeździe. Kategoria uczestnictwa w wyjazdach turystycznych przynosi więc odpowiedź na 
pytanie, czy dana osoba w ogóle wyjeżdżała, czy też nie. 

Według badań Instytutu Turystyki, w latach 1996-2010 uczestnictwo mieszkańców 
Polski w wieku 15 i więcej lat w zagranicznych wyjazdach turystycznych wahało się od 
10,5% w 2003 roku do 17,2% w 2008 roku. Porównując pod tym względem kolejne peł-
ne pięciolecia tego okresu, w latach 2006-2010, obserwujemy najmniejsze zróżnicowanie 
między poszczególnymi latami i najwyższe wskaźniki uczestnictwa (od 14,1% do 17,2%). 
W latach 1996-2000 mieściły się w granicach od 11,1% do 14,8%, a w latach 2001-2005 – 
od 10,5% do 14,1%. W trzech latach najpóźniejszego okresu: 2007, 2008 i 2009 notujemy 
w ogóle najwyższe wskaźniki uczestnictwa Polaków w zagranicznych wyjazdach turystycz-
nych w całym piętnastoleciu (od 15,3% do !7,2%). Odnosząc poziom uczestnictwa wyra-
żony w procentach do wielkości populacji generalnej w danym roku, uzyskujemy liczbę 
Polaków w wieku 15 i więcej lat uczestniczących w zagranicznych wyjazdach turystycz-
nych: w latach 1996-2000 – 3,8-4,5 mln, w latach 2001-2005 – 3,8-4,4 mln, w latach 2006-
2010 zdecydowanie więcej – 4,5-5,5 mln. Rok następny – 2011 – to trzeci z kolei rok spad-
ku uczestnictwa Polaków w wyjazdach zagranicznych (12,5%; 4,1 mln wyjeżdżających) 
i najgorszy pod tym względem od 2004 roku (11,9%; 3,8 mln wyjeżdżających). Kolejny rok 
– 2012 – przynosi znaczącą poprawę. Wskaźnik uczestnictwa wzrasta o 3,5 punktu procen-
towego (do 16,0%), a liczba uczestniczących o ponad milion (do 5,2 mln). 
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Należy uzupełnić, że w Polsce dopiero od 2004 roku, czyli od momentu wejścia Polski 
weszła do Unii Europejskiej, badano uczestnictwo w wyjazdach turystycznych uwzględ-
niając wyjazdy obejmujące do 365 noclegów. Wcześniej taką granicą było 90 noclegów. 
Wskaźniki uczestnictwa w wyjazdach zagranicznych obejmujących do 90 noclegów obli-
czone dla lat 2004-2010 okazały się od 0,1 (w 2010 roku) do 0,3 (w latach 2005, 2007 i 2008) 
punktu procentowego niższe niż wskaźniki liczone według zaleceń Unii Europejskiej, co 
w liczbach bezwzględnych daje niewielką różnicę – od 0,02 mln do 0,1 mln osób. 

Uczestnictwo Polaków w wyjazdach zagranicznych w latach 2006-2010, znacznie wyż-
sze niż w latach wcześniejszych, jest o tyle ciekawe i zarazem zastanawiające, że odnosi się 
do okresu, w którym mamy do czynienia z początkiem światowego kryzysu gospodarczego. 
Jeśli uznać, że początek kryzysu sięga końca 2008 roku, to na podstawie przytoczonych 
wskaźników należy sądzić, że dla części Polaków spędzających urlop za granicą, szczegól-
nie w roku 2009, nie miało to znaczenia (uczestnictwo 16,5%; 5,3 mln wyjeżdżających), 
chociaż trzeba przyznać, że zanotowano niewielki spadek i trzyletni trend wzrostu został za-
hamowany. W 2009 roku również uczestnictwo w krajowych wyjazdach długookresowych 
było wysokie, wynosiło 29,7%, i było najwyższe od 2003 roku. Zatem nie można stwierdzić, 
że Polacy wybierali między wypoczynkiem w kraju i za granicą. Porównując z wcześniej-
szymi latami wyjeżdżano często zarówno w kraju, jak i za granicę. Pewne przejawy i ograni-
czenia związane z kryzysem gospodarczym obserwujemy w roku 2010, a zwłaszcza w 2011, 
kiedy znacząco spadło uczestnictwo Polaków zarówno w wyjazdach krajowych, jak i za-
granicznych. Duży wzrost poziomu uczestnictwa w wyjazdach zagranicznych w 2012 roku 
można interpretować jako zwiększenie aktywności części Polaków po okresie bierności wy-
jazdowej. Dodatkowo można przypuszczać, że działa tu psychologiczny mechanizm oswa-
jania z kryzysem. Nie bez znaczenia jest także racjonalizacja rekompensaty: ze względu na 
kryzys nie stać mnie na bardzo duże inwestycje czy duże zakupy, ale wyjazd turystyczny jest 
w zasięgu moich możliwości finansowych. Prawdopodobne jest również zmniejszenie od-
działywania kryzysu w ogóle lub zmniejszenie oddziaływania kryzysu na niektóre kategorie 
osób: te bardziej aktywne turystycznie, bądź te, które takimi się stały w nowych warunkach..

W badaniach Głównego Urzędu Statystycznego prowadzonych na próbach gospodarstw 
domowych podejście do uczestnictwa w turystyce jest nieco odmienne. Jednostką analizy 
jest gospodarstwo domowe. Uczestnictwo w turystyce określa się przez odsetek gospodarstw 
domowych aktywnych turystycznie czyli takich, z których w badanym okresie przynajmniej 
jeden z jego członków uczestniczył w wyjeździe turystycznym. Wprowadza się rozróżnienie 
między wyjazdem a podróżą turystyczną. Przez „wyjazd” rozumie się opuszczenie miej-
sca zamieszkania przez co najmniej jednego członka gospodarstwa w celu turystycznym, 
przez „podróż” – przemieszczanie się poszczególnych członków gospodarstwa domowego. 
Na przykład, w przypadku wyjazdów dwuosobowych – jeden wyjazd oznacza dwie podró-
że. Do tej pory GUS przeprowadził takie badanie pięciokrotnie, początkowo co trzy, póź-
niej co cztery lata.. Zawsze obejmowało okres od 1.X. danego roku do 30.IX. następnego 
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roku. Tytuły publikacji prezentujących wyniki badań określają rok, którego dotyczą, jako 
ten, w którym badaniami objęto trzy kwartały. Były to lata: 1995, 1998, 2001, 2005 i 2009 
(w 1995 roku objęto badaniami 3851 gospodarstw domowych czyli 12 017 osób, w 2009 
roku – 4636 gospodarstw domowych czyli 13 510 osób). W tym okresie uczestnictwo go-
spodarstw domowych w turystycznych wyjazdach zagranicznych wzrosło z 7,6% w 1995 
roku do 12,2% w 2009 roku (w 1998 wynosiło 7,9%, w 2001 – 9,7%, w 2005 – 9,5%). Na 
podstawie publikacji GUS z 1996 roku nie jest możliwe ustalenie uczestnictwa osób (tak jak 
to przedstawia Instytut Turystyki, w odróżnieniu od uczestnictwa gospodarstw domowych) 
w wyjazdach zagranicznych w 1995 roku (czyli w pierwszym badaniu). W kolejnych ba-
daniach GUS określa je jako „aktywność turystyczną netto”, która wynosiła: w roku 1998 
– 2,8%, w roku 2001 – 5,0%, w 2005 roku – 5,7%, w 2009 roku – 7,7%. Odpowiednio, we-
dług badań Instytutu Turystyki uczestnictwo mieszkańców Polski (mierzone odsetkiem osób 
w wieku 15 i więcej lat) wzrosło z 12,6% w 1996 roku do 16,4% w 2009 roku (w 1998 wy-
nosiło 11,1%, w 2001 – 14,0%, w 2005 – 12,0%). Należy podkreślić, że przytoczone wskaź-
niki uczestnictwa według GUS dotyczą całej populacji Polaków, wskaźniki uczestnictwa 
według Instytutu Turystyki – osób w wieku 15 i więcej lat (uczestnictwo dzieci w wyjazdach 
zagranicznych w latach, które są przedmiotem analizy według badań Instytutu Turystyki 
wynosiło 4%-7%). Zestawienie wyników na poziomie liczb bezwzględnych pozwala na 
lepsze zobrazowanie różnic. W 2009 roku uczestnictwo Polaków (osób) Instytut Turystyki 
oszacował na 5,7 mln (5,3 mln osób w wieku 15 i więcej lat oraz 0,4 mln dzieci w wieku do 
14 lat), natomiast według GUS liczba ta wyniosła 2,9 mln (cała populacja Polaków łącznie). 
Jest to wynik zasadniczo odmienny i zarazem dość pesymistyczny w porównaniu z wynika-
mi badań Instytutu Turystyki.

Należy sądzić, że znaczne różnice wynikają z metody przyjętej przez oba ośrodki. 
Badania GUS prowadzone na próbie gospodarstw domowych w mniejszym stopniu są 
przydatne do analiz w odniesieniu do uczestnictwa jednostek w wyjazdach turystycznych, 
a zwłaszcza wyjazdach zagranicznych. Według Instytutu Turystyki, w 2009 roku ponad jed-
na piąta zagranicznych wyjazdów turystycznych miała charakter służbowy lub szkoleniowy, 
a podczas prawie 60% wszystkich wyjazdów badani wyjeżdżali bez osób towarzyszących 
lub z osobami nie będącymi członkami rodziny. 

Uczestnictwo Polaków w wyjazdach zagranicznych organizowanych 
przez biura podróży 

Według badań Instytutu Turystyki, uczestnictwo mieszkańców Polski w wyjazdach za-
granicznych całkowicie zorganizowanych w latach 1996-2010 wahało się od 23,1% spośród 
wszystkich turystycznie wyjeżdżających za granicę w 2004 roku do 39,8% w 1998 roku. 
W pierwszym pięcioleciu omawianego okresu rozpiętość procentowa była największa: od 
27,4% w 1996 roku do 39,8% w 1998 roku, w latach 2001-2005 – mniejsza: od 23,1% 
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w 2004 roku do 33,4% w 2002 roku, a w latach 2006-2010 – najmniejsza: od 27,8% w 2006 
roku do 36,9% w 2010 roku. Jeszcze ciekawiej prezentują się dane po odniesieniu wskaź-
ników procentowych do zmieniającej się w każdym roku liczby osób wyjeżdżających za 
granicę. W pierwszym pięcioleciu analizowanego okresu wyjeżdżając za granicę z pełnej 
oferty skorzystało rocznie 1,0-1,5 mln osób, w drugim pięcioleciu – 0,8-1,5 mln, w ostat-
nim – 1,3-1,8 mln osób. W 2011 roku, mimo spadku uczestnictwa w wyjazdach zagranicz-
nych ogółem, w sposób całkowicie zorganizowany wyjechał podobny odsetek Polaków jak 
w poprzednim roku (36,9%), co oczywiście oznacza mniejszą liczbę osób (1,5 mln). Z kolei 
w 2012 roku, mimo większej liczby podróżujących poza krajem, notujemy mniejszą liczbę 
klientów korzystających z pełnej oferty biur podróży (25,4%). Takich osób było 1,3 mln, 
czyli mniej niż w poprzednich pięciu latach (w 2006 również 1,3 mln).

Lata 1996-2000 to okres późnej transformacji ekonomicznej kraju, denominacja złotego, 
brak bezpieczeństwa finansowego większości społeczeństwa polskiego, wzrost zagrożenia 
bezrobociem. Nie były to okoliczności sprzyjające wyjazdom zagranicznym, zwłaszcza 
wyjazdom drogim, obejmującym pełną obsługę. Wyjazdy turystyczne, zwłaszcza wyjaz-
dy zagraniczne, a przede wszystkim te organizowane przez wyspecjalizowane instytucje, 
a więc kosztowne, nie były w tym okresie potrzebą najważniejszą. Ważniejszy był remont 
mieszkania, wymiana sprzętów domowych itp. Z drugiej strony, Polacy po okresie ograni-
czonych możliwościach wyjazdów zagranicznych w czasach PRL-u byli gotowi do podróży. 
Aspirowali do poznawania nowych miejsc poza własnym krajem. Doświadczenia podczas 
wyjazdów zagranicznych dopiero zdobywali. Należy pamiętać, że Internet i posługiwanie 
się nim przy organizacji wyjazdów nie był tak popularny jak w następnych latach. Istotne 
jest również to, że w tym okresie odsetek mieszkańców Polski posługujących się językami 
obcymi wśród osób, które były potencjalnymi uczestnikami wyjazdów zagranicznych, był 
niższy niż obecnie. Stąd znaczna popularność wśród Polaków wyjazdów zorganizowanych. 
Biuro podróży budziło zaufanie, oprócz samej oferty turystycznej dając opiekę pilota czy 
rezydenta, co zapewniało poczucie bezpieczeństwa. 

Analizując lata 2001 do 2005 nie sposób nie odnotować zdecydowanego spadku liczby 
podróżujących samolotem, w związku z wydarzeniami z 11 września 2001 roku. Musiało 
upłynąć kilkanaście miesięcy, żeby zaobserwować znaczny wzrost korzystających z tego 
środka transportu w porównaniu z jesienią 2001 roku. W roku 2001 w sposób całkowicie 
zorganizowany wyjechało za granicę mniej Polaków niż w latach 2000 i 2002. W latach 
2003 i 2004 liczba Polaków uczestniczących w takich wyjazdach nie przekroczyła miliona 
i były to najgorsze notowania w całym analizowanym piętnastoleciu. 

Wzrasta dostęp do Internetu, rośnie popularność sieci jako narzędzia pomocnego przy or-
ganizowaniu sobie wyjazdu według własnego scenariusza. Młodzi Polacy oraz częściej posłu-
gują się innymi językami. Wśród głównych kierunków wyjazdów oprócz Niemiec, są Włochy, 
Czechy, Słowacja i Austria, a więc kraje położone względnie blisko. Grecja, Hiszpania i Egipt 
są poza pierwszą dziesiątką krajów najczęściej odwiedzanych przez Polaków.
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Początek okresu 2006-2010 łączy się z trzema kolejnymi rocznymi wzrostami liczby 
osób korzystających z pełnej oferty organizatorów turystyki. Koniec tego okresu to pod 
tym względem trzy najlepsze lata całego piętnastolecia, ze szczególnym wskazaniem na rok 
2008. Był to w ogóle szczególny rok dla polskiej turystyki wyjazdowej: według szacunków 
dokonanych na podstawie badań Instytutu Turystyki za granicę wyjechało 5,5 mln miesz-
kańców Polski w wieku 15 i więcej lat (i dodatkowo 0,5 mln dzieci w wieku do 14 lat). 
Liczba uczestników wyjazdów zorganizowanych wynosiła 1,8 min, a w dwóch kolejnych 
latach po 1,7 mln. Polacy w większym stopniu niż wcześniej wybierali wypoczynek w in-
nym, cieplejszym klimacie. Coraz popularniejsze były wyjazdy do Hiszpanii, Egiptu, Grecji, 
Turcji i Tunezji. Są to kierunki, dla których ceny, przy organizowaniu wyjazdu przez biuro 
podróży są zdecydowanie konkurencyjne, w porównaniu z ceną takiego wyjazdu organizo-
wanego we własnym zakresie.

Główne kierunki zagranicznych wyjazdów Polaków organizowanych 
przez biura podróży w latach 2006-2012 według badań Instytutu Turystyki

Analizując sześć krajów, najczęściej odwiedzanych przez Polaków za pośrednictwem 
biur podróży w latach 2006-2012 zauważamy, że w każdym roku są wśród nich: Egipt, 
Turcja i Grecja, z wyjątkiem jednego roku Włochy, a przez ostatnie pięć lat Hiszpania. 
Właśnie te kierunki zdecydowanie dominują wśród wyjazdów organizowanych przez biu-
ra podróży. Wyjazdy do wymienionych pięciu krajów w latach 2006 i 2007 stanowiły 
odpowiednio 42% i 36% wszystkich wyjazdów całkowicie zorganizowanych. W latach 
2008-2012 udział ten był znacznie wyższy i wynosił od 57% w roku 2010 do 62% w latach 
2011 i 2012. 

Tabela 1
Główne kierunki wyjazdów Polaków organizowanych przez biura podróży (w %)

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Tunezja 13 Egipt 12 Egipt 16 Włochy 19 Egipt 17 Egipt 17 Egipt 21
Egipt 11 Grecja 9 Grecja 15 Egipt 17 Włochy 14 Turcja 14 Turcja 12
Włochy 11 Niemcy 9 Hiszpania 12 Hiszpania 10 Grecja 11 Grecja 12 Grecja 11
Niemcy 9 Turcja 7 Turcja 8 Turcja 8 Chorwacja 9 Włochy 10 Włochy 10
Grecja 8 Francja 6 Włochy 8 Tunezja 7 Turcja 8 Hiszpania 9 Hiszpania 8
Turcja 7 Holandia 6 Bułgaria 7 Grecja 6 Hiszpania 7 Chorwacja 9 Czechy 6
Inne 41 Inne 51 Inne 34 Inne 33 Inne 34 Inne 29 Inne 32
 100  100  100  100  100  100  100

Źródło: badania Instytutu Turystyki.
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Długość pobytu podczas zagranicznych wyjazdów Polaków 
organizowanych przez biura podróży w 2012 roku

Polacy uczestniczący w 2012 roku w wyjazdach zagranicznych organizowanych przez 
biura podróży korzystali średnio z 8,7 noclegu, przy średniej dla wszystkich wyjazdów za-
granicznych wynoszącej 9,8 noclegu. Najczęściej taki wyjazd obejmował 7 noclegów (20% 
wszystkich organizowanych przez biura podróży, w których uczestniczyli Polacy), 14 (14%) 
i 6 noclegów (12%). Tak więc podróże z 6-7 noclegami stanowiły prawie jedną trzecią. 
Ponad jedna piąta to wyjazdy dwutygodniowe (13-14 noclegów). Prawie 90% wyjazdów 
obejmowało 4-15 noclegów.

Tabela 2
Długość zagranicznych wyjazdów Polaków organizowanych przez biura podróży 
w 2012 roku  

Liczba noclegów %

1 2
2-3 8
4-5 12
6-7 32
8-10 17
11-12 4
13-14 22
15-więcej 3

100

Źródło: jak w tabeli 1.

Charakterystyka osób uczestniczących w wyjazdach zagranicznych 
organizowanych przez biura podróży w 2012 roku

W 2012 roku w wyjazdach zagranicznych znacznie częściej uczestniczyły osoby w wie-
ku 20-59 lat niż młodsze i starsze, najczęściej w wieku 20-29 lat (22%). Wyróżniając trzy 
główne kategorie wieku: osoby młode (15-29 lat), w średnim wieku (30-49 lat) i starsze 
(50 i więcej lat) obserwujemy, że poza krajem najczęściej podróżują osoby w średnim wieku 
(38%). Z kolei za granicę w celach typowo turystycznych (wczasy, wycieczka, zwiedzanie) 
najczęściej wyjeżdżają osoby młode (40%), szczególnie w wieku 20-29 lat (24%). 

Najwięcej wyjazdów organizowanych całkowicie przez biura podróży jest udziałem osób 
w średnim wieku (38%). Najwięcej klientów biur podróży mieści się w przedziale 30-39 lat 
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(21%), najmniej – osób w wieku 20-29 lat i od 60 lat wzwyż (14%). Udział poszczególnych 
kategorii wiekowych jest pod tym względem w miarę wyrównany (bardziej niż w odniesie-
niu do wyjazdów zagranicznych w ogóle). Udział każdej z pozostałych trzech wyróżnionych 
kategorii wieku wynosi 17%. 

Tabela 3
Zagraniczne wyjazdy Polaków w 2012 roku według wieku (w %)  

Wyszcze-
gólnienie

Wyjazdy 
zagra-
niczne 
ogółem

W celach 
typowo 

turystycz-
nych 

Z biurem 
podróży 
ogółem

Z biurem 
podróży 

do Egiptu

Z biurem 
podróży 
do Turcji

Z biurem 
podróży 
do Grecji

Z biurem 
podróży 

do Włoch

Z biurem 
podróży 
do Hisz-

panii 
15-19 lat 11 16 17 25 - 9 30 17
20-29 22 24 14 17 27 15 6 13
30-39 20 16 21 25 18 30 9 17
40-49 18 18 17 15 24 26 18 4
50-59 17 15 17 8 16 13 13 30
60 i więcej 12 11 14 10 15 7 24 19

100 100 100 100 100 100 100 100

Źródło: jak w tabeli 1.

Nastoletnia młodzież ma najmniejszy udział w wyjazdach zagranicznych ogółem (11%) 
i znacznie większy w wyjazdach zagranicznych organizowanych przez biura podróży (17%), 
zaś osoby w wieku 20-29 lat mają największy udział w ogólnej liczbie podróży zagranicz-
nych (22%), a najmniejszy - w organizowanych przez biura (14%). Młodzież w wieku 15-19 
lat, mimo wysokiego wskaźnika uczestnictwa w wyjazdach zagranicznych, bierze udział 
w umiarkowanej liczbie podróży zagranicznych w ogóle (niska średnia liczba wyjazdów na 
osobę), np. osoby w tym wieku wyjątkowo dotyczą wyjazdy służbowe. Okazuje się jednak, 
że nastoletnia młodzież relatywnie często podróżuje z biurem podróży. Z pewnością czę-
sto w towarzystwie rodziców uczestnicząc w rodzinnych wczasach, z pewnością również 
w szkolnych wycieczkach, gdy szkoła korzysta z pomocy biura, a także w zorganizowa-
nych wyjazdach pielgrzymkowych. Osoby wchodzące w skład następnej kategorii wiekowej  
(20-29 lat) są bardzo aktywne turystycznie, w tym również pod względem wyjazdów zagra-
nicznych (wysoki zarówno wskaźnik uczestnictwa, jak i średnia liczba wyjazdów na osobę), 
ale relatywnie rzadko korzystają z usług biur podróży. Młodzieńcza inwencja, sprzeciw utar-
tym schematom, poczucie niezależności nawet kosztem wygód czyli cechy nieodłączne tej 
kategorii wieku, a także mało jeszcze ustabilizowana sytuacja materialna, skłaniają raczej 
do samodzielnego organizowania wyjazdu, często noszącego znamiona improwizacji trak-
towanej jako przejaw pozytywny, jako sytuacji do sprawdzenia się w nowych warunkach, 
do zdobywania doświadczenia. Grupy osób wchodzące do pozostałych kategorii wieku mają 
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zbliżony udział w ogólnej liczbie wyjazdów zagranicznych do udziału w wyjazdach orga-
nizowanych przez biura. Chociaż zwraca uwagę nieco większa różnica w grupie osób naj-
starszych, na korzyść udziału w wyjazdach z biurem. Potrzeba bezpieczeństwa i wymagania 
określonego standardu wpływają, jak się wydaje, na decyzje seniorów o względnie częstym 
wyborze gotowej oferty.

Analizując wyjazdy Polaków do głównych docelowych krajów dla polskiej turystyki 
zorganizowanej pod względem struktury wieku ich uczestników, obserwujemy spore różni-
ce. Do Egiptu wyjeżdżają głównie osoby młode (42%) i w średnim wieku (40%), najczęściej 
w przedziale 15-19 (25%) i 30-39 lat (25%). Mało jest turystów starszych. W wyjazdach 
do Turcji zasadniczo dominują osoby w średnim wieku (42%), zwłaszcza od 40 do 49 lat 
(24%), ale wyróżniającą się kategorią są osoby z przedziału 20-29 lat (27%). W wyjazdach 
do Grecji w jeszcze większym stopniu niż w wyjazdach do Turcji dominują osoby w śred-
nim wieku (56%). W obu krajach mało jest młodych turystów (15-19 lat), a w Grecji również 
najstarszych – powyżej 60lat (7%). Do Włoch najczęściej wyjeżdżają młodzi (36%) i starsi 
(37%), mniej jest osób w średnim wieku. Dominują osoby najmłodsze, z przedziału 15-19 
lat (30%) i najstarsze, od 60 lat wzwyż (24%). Osoby starsze również często wyjeżdżają 
do Hiszpanii, prawie połowa wyjazdów (49%) jest udziałem osób w wieku 50 i więcej lat, 
a szczególnie wyróżniają się osoby z przedziału 50-59 lat (30%). 

Tabela 4
Zagraniczne wyjazdy Polaków w 2012 roku według wykształcenia (%) 

Wyszczegól-
nienie

Wyjazdy 
zagra-
niczne 
ogółem

W celach 
typowo 

turystycz-
nych 

Z biurem 
podróży 
ogółem

Z biurem 
podróży 

do Egiptu

Z biurem 
podróży 
do Turcji

Z biurem 
podróży 
do Grecji

Z biurem 
podróży 

do Włoch

Z biurem 
podróży 
do Hisz-

panii 

Podstawowe 15 17 17 28 5 6 29 18
Zas. zaw. 19 12 9 5 9 8 - 12
Średnie 37 35 32 27 43 41 32 26
Wyższe 29 36 42 40 43 45 39 44

100 100 100 100 100 100 100 100

Źródło: jak w tabeli 1.

Prawie dwie trzecie mieszkańców Polski wyjeżdżających za granicę ma wykształcenie 
powyżej zasadniczego zawodowego. Wśród podróżujących za granicę w celach typowo tu-
rystycznych takie osoby stanowią ponad 70%, wśród korzystających z oferty biura podróży 
– prawie trzy czwarte. Jeśli przyjąć „wykształcenie poniżej średniego” jako odrębną kate-
gorię, można uznać, że z relatywnie wyższym poziomem wykształcenia łączy się częstsze 
korzystanie z oferty biura podróży. Warto zwrócić uwagę, że mniejszy odsetek osób z wy-
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kształceniem zasadniczym zawodowym wyjeżdża za granicę z biurem podróży niż w celach 
typowo turystycznych, a z kolei mniejszy odsetek wyjeżdża za granicę w celach typowo 
turystycznych niż za granicę w ogóle. Przy wykształceniu wyższym sytuacja jest odwrotna, 
co obserwujemy również przy wykształceniu średnim, chociaż w tym ostatnim przypadku 
różnice są niewielkie. Największy odsetek Polaków z wykształceniem co najmniej śred-
nim, wśród krajów stanowiących główne kierunki wyjazdów zorganizowanych, odwiedziło 
Turcję i Grecję, największy odsetek osób z wykształceniem podstawowym, ze względu na 
duży udział nastoletniej młodzieży – Egipt i Włochy. Strukturę wykształcenia uczestników 
podróży do poszczególnych krajów w najmniejszym stopniu różnicuje wykształcenie wyż-
sze – od 39% wśród podróżujących do Włoch do 45% wśród odwiedzających Grecję, w naj-
większym stopniu różnicuje wykształcenie podstawowe – od 5% w odniesieniu do Turcji do 
29% w przypadku Włoch. 

Tabela 5
Zagraniczne wyjazdy Polaków w 2012 roku według wielkości miejscowości 
zamieszkania (w %) 

Wyszczegól-
nienie

Wyjazdy 
zagra-
niczne 
ogółem

W celach 
typowo 

turystycz-
nych 

Z biurem 
podróży 
ogółem

Z biurem 
podróży 

do Egiptu

Z biurem 
podróży 
do Turcji

Z biurem 
podróży 
do Grecji

Z biurem 
podróży 

do Włoch

Z biurem 
podróży 
do Hisz-

panii 

Wieś 27 22 20 15 17 19 29 26
Miasto  
do 20 tys. 14 12 15 13 17 8 14 11

Miasto  
21-100 tys. 23 23 26 25 33 26 19 31

Miasto  
101-500 tys. 19 21 21 24 20 17 25 11

Miasto  
pow. 500 tys. 17 22 18 23 13 30 13 21

100 100 100 100 100 100 100 100

Źródło: jak w tabeli 1.

W 2012 roku w 27% wszystkich zagranicznych wyjazdach Polaków uczestniczyli miesz-
kańcy wsi. Spośród miast wyróżnionych ze względu na wielkość największy udział w takich 
wyjazdach miały osoby zamieszkałe w miastach liczących od 21 do 100 tys. mieszkańców 
(23%), najmniejszy – zamieszkałe w miastach do 20 tys. mieszkańców (14%). W wyjaz-
dach w celach typowo turystycznych najmniejszy udział miały również osoby z najmniej-
szych miast (12%), a z pozostałych klas miejscowości wyjeżdżał podobny odsetek (21-23%). 
W strukturze wyjazdów organizowanych przez biura podróży największy udział mieli 
mieszkańcy miast średniej wielkości (21-100 tys.) – 26%, najmniejszy – mieszkańcy małych 
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miast (do 20 tys.) – 15%. Mieszkańcy wsi z biurem wyjeżdżali częściej (20%) niż osoby 
zamieszkałe w najmniejszych i największych miastach.

W strukturze wyjazdów zagranicznych według województw zamieszkania, największy 
udział mają mieszkańcy regionów o dużej gęstości zaludnienia i dużym potencjale gospo-
darczym. W 2012 roku wśród Polaków wyjeżdżających za granicę w przybliżeniu co siódma 
osoba zamieszkiwała województwo mazowieckie, również co siódma województwo śląskie, 
co dziesiąta – małopolskie, co jedenasta – dolnośląskie i również co jedenasta – wielkopol-
skie. Mieszkańcy tych pięciu województw byli uczestnikami prawie 60% wszystkich wy-
jazdów zagranicznych. Wśród Polaków wyjeżdżających za granicę w celach typowo tury-
stycznych w przybliżeniu co szósta osoba była mieszkańcem województwa mazowieckiego 
i śląskiego, co dziewiąta – dolnośląskiego i małopolskiego, co jedenasta – wielkopolskiego. 
Wśród klientów biur podróży korzystających z oferty zagranicznego wyjazdu ponad jed-
ną piątą stanowili mieszkańcy województwa śląskiego, ponad jedną ósmą – województwa 
mazowieckiego i wielkopolskiego, jedną dziesiątą – małopolskiego. 30% osób spędzają-
cych wakacje w Egipcie pochodziła ze Śląska, po kilkanaście procent z województw ma-
łopolskiego i mazowieckiego. Wśród polskich turystów w Turcji ponad jedna czwarta to 
mieszkańcy województwa śląskiego, ponad jedna piąta – wielkopolskiego, prawie jedna 
piąta – mazowieckiego. W grupie podróżujących z biurem podróży do Grecji było prawie 
40% mieszkańców regionu śląskiego, po kilkanaście procent województw: mazowieckiego, 
małopolskiego i wielkopolskiego. Z kolei z biurem podróży do Włoch najwięcej osób wy-
jechało z województw podkarpackiego i mazowieckiego.(stanowiły po ponad jedną piątą), 
do Hiszpanii zaś – z dolnośląskiego (prawie jedną piąta) oraz śląskiego, mazowieckiego 
i świętokrzyskiego (po ponad 10%).

Wśród wszystkich wyjeżdżających za granicę z biurem podróży w 2012 roku (wszystkie 
takie wyjazdy – 100%) 59% stanowiły osoby pracujące zawodowo, w tym 40% to pra-
cownicy najemni, 18% – prowadzący działalność gospodarczą, 1% – rolnicy. Spośród nie 
pracujących – 21% to uczniowie i studenci, 14% – emeryci, 3% – gospodynie domowe, 2% 
– bezrobotni, 1% – renciści. Spośród 20% aktualnie nie pracujących (oprócz studentów) – 
16% w przeszłości zatrudnieni byli jako pracownicy najemni, 2% prowadziło działalność 
gospodarczą, również 2% było rolnikami. Spośród 20% prowadzących działalność gospo-
darczą (obecnie lub wcześniej) – 6% wykonywało wolny zawód, 14% było właścicielem 
firmy produkującej, handlowej, usługowej lub sklepu. Wśród 56% pracowników najemnych 
(obecnie lub wcześniej) – 6% to kadra zarządzająca najwyższego szczebla, 8% – kadra śred-
niego i niższego szczebla, 15% to specjaliści (samodzielni pracownicy o wysokich kwalifi-
kacjach), 11% – pracownicy administracyjno-biurowi, 4% – pracownicy handlu i usług, 5% 
– brygadziści i technicy nadzoru pracowników fizycznych, 7% – robotnicy wykwalifikowa-
ni. 56% uczestników zagranicznych wyjazdów organizowanych przez biura podróży określa 
swoją sytuację materialną jako dobrą, 40% – jako średnią, 4% – jako złą. Dla porównania – 
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wśród wszystkich wyjeżdżających za granicę (bez względu na sposób organizacji wyjazdu) 
– 53% ocenia, ze im się dobrze powodzi, 41% – że średnio, 6% – że nie najlepiej. 

We wcześniej przytaczanych badaniach GUS w strukturze zagranicznych podróży tu-
rystycznych według pośredników zakupywanych usług w latach, w których realizowano 
badania, odsetek korzystających z biur podróży mieścił się w granicach 30-40% (w 1998 
roku – 32,3%. w 2001 – 34,0%, w 2005 – 31,4%, w 2009 – 38,9%). Dane uzyskane przez 
Instytut Turystyki również mieściły się w tych granicach (w 1998 roku – 38,8%, w 2001 
32,0%, w 2005 – 30,6%, w 2009 – 31,0%). 

Analiza danych społecznych i demograficznych dotyczących uczestników wyjazdów or-
ganizowanych przez biuro podróży uzyskanych w badaniach GUS pokazuje, że z ich usług 
częściej korzystają kobiety niż mężczyźni, najczęściej osoby młode do 19 lat (wczasy z ro-
dzicami, szkolne wycieczki organizowane za pośrednictwem biura podróży), a w następ-
nej kolejności osoby w wieku 25-44 lata (taką kategorię stosuje GUS). Uwzględniając trzy 
tradycyjnie stosowane w Polsce kategorie wykształcenia osób dorosłych (wyższe, średnie 
i zasadnicze zawodowe) zauważamy, że relatywnie wyższe wykształcenie wiąże się z częst-
szymi wyjazdami organizowanymi przez biuro podróży. Na niższe kategorie wykształcenia 
(gimnazjum, podstawowe) nakłada się zmienna wiek i w związku ze znacznym uczestnic-
twem w takich wyjazdach osób młodych trudno wyciągną jednoznaczne wnioski. Z pewno-
ścią na oddzielną analizę zasługuje zmienna wielkości miejscowości zamieszkania. W 2001 
roku najczęściej za pośrednictwem biur podróży wyjeżdżali mieszkańcy dużych aglomeracji 
(powyżej 500 tys.) i w dalszej kolejności osoby zamieszkałe w miastach liczących od 100 
do 200 tys. mieszkańców i w najmniejszych miastach (do 20 tys.); w 2005 roku – najczę-
ściej mieszkańcy miast liczących od 200 do 500 tys., a w 2009 roku – osoby zamieszkałe 
w miastach liczących od 100 do 200 tys. i od 20 do 100 tys., a mieszkańcy wsi zdecydowanie 
częściej niż mieszkańcy najmniejszych miast. 

Główne kierunki zagranicznych wyjazdów Polaków według Polskiego 
Związku Organizatorów Turystyki i Urzędu Lotnictwa Cywilnego

Ranking docelowych krajów Polaków podróżujących z biurami podróży, który uzyskano 
na podstawie badań Instytutu Turystyki warto porównać z innymi podobnymi wynikami. 
Listę najpopularniejszych krajów dla polskich turystów w 2012 roku ogłosił w swoim ra-
porcie Polski Związek Organizatorów Turystyki. Źródłem danych jest system rezerwacyjny 
Merlin X. Dane bazują na rezerwacjach dokonanych przez 3841 agentów rozprowadzających 
oferty biur podróży. Trzy pierwsze kraje w rankingu PZOT to Egipt (19% udziału w rynku), 
Turcja (17,4%) i Grecja (16,7%), a więc te same kraje i w identycznej kolejności jak w ba-
daniach Instytutu Turystyki. Różnice dotyczą udziału w rynku. Według Instytutu Turystyki, 
udział wyjazdów do Egiptu (21%) był większy, do Turcji (12%) i Grecji (11%) – mniejszy. 
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Na czwartej pozycji listy PZOT jest Hiszpania (13,8% udziału w rynku), która w rankingu 
Instytutu Turystyki jest piąta (8%), na dwóch kolejnych Bułgaria (6,1%) i Tunezja (4,3%). 
Włochy – czwarte według Instytutu Turystyki (10% udziału w rynku) – na liście PZOT są na 
siódmej pozycji (4,1%). Trudno jednoznacznie wyjaśnić różnice (zwłaszcza pod względem 
udziału w rynku wyjazdów do poszczególnych krajów) w obu badaniach, tym bardziej, że 
Polski Związek Organizatorów Turystyki bardzo powściągliwie opisuje sposób dochodzenia 
do uzyskanych wyników. Warto tu przypomnieć, że z jednej strony mamy badania prowa-
dzone na próbie reprezentatywnej mieszkańców Polski (Instytut Turystyki), z drugiej zaś 
rezerwacje agentów turystycznych, ale tylko zrzeszonych lub współpracujących z PZOT, 
w każdym razie nie wszystkich i nie na zasadach doboru próby. Według bardzo optymistycz-
nych szacunków stanowią oni 60%-70% wszystkich agentów sprzedających imprezy tury-
styczne. Wyższa pozycja Włoch w rankingu Instytutu Turystyki niż na liście PZOT może 
wynikać stąd, że Polacy relatywnie często uczestniczą w wyjazdach do Rzymu organizo-
wanych przez małe biura podróży o lokalnym zasięgu specjalizujących się w tanich wyjaz-
dach autokarowych o charakterze pielgrzymkowym, które nie są wykazywane w statystyce 
PZOT. Szóstym krajem pod względem liczby mieszkańców Polski wyjeżdżających z biurem 
podróży według badań Instytutu Turystyki są Czechy, które według PZOT są piętnastym 
krajem. Polacy, zwłaszcza mieszkający blisko granicy, zimowe wczasy u naszych południo-
wych sąsiadów kupują często w niemieckich lub czeskich biurach podróży (u niemieckich 
lub czeskich agentów), co znajduje wyraz w badaniach Polaków, a nie znajduje wyrazu 
w badaniach polskich biur podróży.

Kolejnym rankingiem, któremu warto się przyjrzeć z punktu widzenia wyjazdów za po-
średnictwem biur podróży jest zestawienie Urzędu Lotnictwa Cywilnego dotyczące liczby 
pasażerów obsłużonych w polskich portach lotniczych według państw w międzynarodowym 
ruchu czarterowym. Według badań Instytutu Turystyki, w 2012 roku głównym środkiem 
transportu dla 68% wyjazdów w pełni organizowanych przez biura podróży był samolot. 
Lotniczy ruch czarterowy z polskich lotnisk jest prawie w stu procentach związany z obsłu-
gą turystycznych podróży mieszkańców Polski (przykładem wyjątków są nieliczne wyjazdy 
z polskimi biurami podróży osób nie mieszkających w Polsce na stałe czy jednodniowe 
wyjazdy kibiców na mecze piłkarskie). Zatem statystyki Urzędu Lotnictwa Cywilnego w za-
kresie ruchu czarterowego w znacznym stopniu powinny być zgodne z danymi o biurach po-
dróży uzyskanymi z innych źródeł. I rzeczywiście, wśród sześciu krajów, do których według 
Polskiego Związku Organizatorów Turystyki w 2012 roku Polacy wyjeżdżali najczęściej  
(z rezerwacją w biurze podróży) są te same, do których Polacy najczęściej podróżują sa-
molotami czarterowymi. Według Urzędu Lotnictwa Cywilnego, w 2012 roku były to: Egipt 
(25,0% udziału w rynku), Turcja (18,5%),. Grecja (14,8%), Hiszpania (14,7%), Tunezja 
(6,6%) i Bułgaria (4,9%). Jedyna różnica – według PZOT wyjazdy do Bułgarii (6,1%) miały 
większy udział w rynku niż wyjazdy do Tunezji (4,3%). Również według badań Instytutu 
Turystyki kraje najczęściej odwiedzane przez Polaków podczas wyjazdów organizowanych 
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przez biuro podróży z wykorzystaniem transportu lotniczego to kraje wymieniane w rankin-
gach PZOT i ULC. Kolejność jest taka jak w zestawieniu Urzędu Lotnictwa Cywilnego, ale 
nieco inaczej określony udział w rynku: Egipt – 27,5%, Turcja – 17,1%, Grecja – 16,5%, 
czyli większy udział według Instytutu Turystyki w odniesieniu do wyjazdów do tych trzech 
krajów, Hiszpania – 7,0%, Tunezja – 4,6% i Bułgaria – 4,4%, a więc mniejszy udział w ryn-
ku. Różnice, oprócz wcześniej wskazanych zastrzeżeń do założenia, że wszystkie loty 
czarterowe z polskich lotnisk obejmują polskich turystów oraz błędu statystycznego nieod-
łącznego dla badań ankietowych na próbach reprezentatywnych, wynikają również z nieco 
innego sposobu badania. Urząd Lotnictwa Cywilnego zlicza pasażerów obsłużonych w por-
tach lotniczych, Instytut Turystyki pyta w ankiecie o odwiedzane kraje, a później o środek 
transportu użyty w najdłuższej części podróży. Stąd również mogą wynikać różnice: nie-
którzy polscy turyści podczas jednej podróży odwiedzają więcej niż jeden kraj. Jako drugi 
kraj w kolejności odwiedzania wymieniane są między innymi Turcja, Grecja i Hiszpania, 
a wtedy jako pierwszy odpowiednio Grecja, Turcja i Maroko. Statystyki Urzędu Lotnictwa 
Cywilnego uwzględniają kraj docelowy czarterowego lotu z polskiego lotniska, ale nie 
uwzględniają kolejnych odwiedzanych krajów. 

Podsumowanie

Według badań Instytutu Turystyki, uczestnictwo mieszkańców Polski w wieku 15 i wię-
cej lat w zagranicznych wyjazdach turystycznych najwyższy poziom uzyskało w 2008 roku 
i wyniosło 17,2%. Za granicę wyjechało 6 mln Polaków (5,5 mln osób w wieku 15 i więcej 
lat i 0,5 mln dzieci). Przejawy oddziaływania kryzysu gospodarczego na udział Polaków 
w turystyce (dotyczy zarówno wyjazdów krajowych, jak i zagranicznych) obserwujemy 
w latach 2010 i 2011. W 2012 roku nastąpił wzrost uczestnictwa w wyjazdach zagranicz-
nych, ale nie osiągnął poziomu z lat 2008 i 2009. Odsetek Polaków korzystających z pełnej 
oferty biura podróży w żadnym roku nie uzyskał 40% wszystkich uczestniczących w wyjaz-
dach zagranicznych. W liczbach bezwzględnych z biurem podróży najwięcej osób wyjechało 
w 2008 roku – 1,8 mln (31,7%) oraz w latach 2009 i 2010 – po 1,7 mln (odpowiednio 31,0% 
i 36,9%). W kolejnych dwóch latach obserwujemy spadek korzystających z pełnej oferty 
biura: w 2011 roku – 1,5 mln osób (36,9%), w 2012 roku – 1,3 mln (25,4%). Powodami, jak 
należy sądzić, są problemy polityczne w krajach basenu Morza Śródziemnego, zachwianie 
zaufania do biura podróży jako instytucji i organizatora wypoczynku po szeroko nagłaśnia-
nych przez media bankructwach kilkunastu biur podróży w krótkim okresie, ale również 
reakcji części Polaków na kryzys gospodarczy. W 2012 roku uczestnictwo mieszkańców 
Polski w wyjazdach zagranicznych było wyższe niż w ostatnich dwóch latach, czyli więcej 
osób wyjechało za granicę, ale liczba korzystających z pełnej oferty biura podróży była 
mniejsza niż w ostatnich pięciu latach. 
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Outbound trips of Polish residents organized by touroperators

Summary

The author of this article presents the results of research on the subject of the participation of 
Polish citizens in trips organized by travel agencies in connection with the statistics concerning the 
participation of Polish citizen in abroad mobility in years 1996-2012. The primary source of data were 
two types of tests carried out by the Institute of Tourism on representative national sample of persons 
aged 15 years and older. The research discusses major changes that have occurred in the reporting pe-
riod. Data describing the participation of Polish citizens in the said trips in 2012 year were presented 
in detail. The following issues were taken into consideration: length of stay, frequently visited coun-
tries and characteristics of traveling people. For comparative purposes, a reference was made to some 
of the data obtained in the modular studies of Central Statistical Office (GUS), while in relation to the 
direction of travels of Polish citizens in 2012 – the data were obtained from the Polish Tour Operators 
Association and the Civil Aviation Authority.

Key words: trips abroad, participation in tourist trips, travel agency.
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